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Tekniskt omr&de 

F6religgande uppfinning avser en mediumupptagande 

slang, foretradesvis f6r tryckmedium och for cuivandning i 

exempelvis motorrum, varvid slangens vSgg innefattar 

5    atminstone ett vaggdelparti, vilket ar sammanbundet med 

atminstone ett expansionsparti f6r att bilda en 

kontinuerlig slangmantel. Slangens omkrets ar varierbar 

mellan ett minsta varde, dk expansionspartiet ar 

oexpanderat, och ett storsta varde, dk expansionspartiet 

10    ar maximalt expanderat. 

Bakarundsteknik 

Slangar av det slag som anvands i motorrum utsatts 

for varierande paverkan fr&n otngivningen. De kan till 

15    exetnpel utsattas for tryck,  inifran eller utifr&n, eller 

for relativt kraftiga vibrationer,  d& motorn ar i drift. 

Utrymmet f6r slangar i motorrum och dylikt ar vanligtvis 

starkt begransat. For att fk en utrymmesmassigt korapakt 

motorenhet krSvs ofta att slangarna har forformats och 

2 0    krdkts i bestamda riktningar for att passas in mellan 

motoms dvriga delar. Ett bekyramer finns dock i det att 

slangen, dk den trycksatts, tenderar att fdrflyttas eller 

bukta ut i motorrummet. Den kan darvid komma att anligga 

mot andra delar av motorkroppen, som t ex pS gnind av sin 

25    tenperatur ar skadliga f6r slangen, Denna situation kan 

aven uppstS dk slangen vibrerar nar motorn ar i drift. 

B&de trycksattning och vibrationer ar dessutom 

p&frestande f6r slangens infastning i motorenheten. 

Det finns idag ett flertal slangar som har nSgon typ 

30 av balgkonstruktion vid andarna, for att p& sk satt 

minska vibrationema vid slangens infastning, Dessa 

inverkar dock inte pa rdrelsen hos de olika delarna av 
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slangen i stort,  utan dessa ar fortfarande vSsentligen 

fria och kan st6ta emot nSraliggande f 6remS.l • 

En s&dan slang visas t ex i EP 0 791 775, dar 

flexibla partier vid slangens andar kornbineras med ett 

5    stelt slangparti i slangens mitt. Vid slangandarna tas 

vibrationer upp i sletngens langdriktning,  men forovrigt 

f&r slangen r6ra sig fritt. 

Satnmanf attnino av uppf inninaen 

10 Ovanst&ende problem Idses enligt uppfinningen med en 

 ff-l-ang—ay—deti_inledningsvi3 namnda slacyet^ varvid slangens 

sagda expansionsparti stracker sig i slangens tvar- och 

langdriktning, varvid, nar omkretaen 6kar och expansions- 

partiet expanderar, delpartiema forskjuts relativt 

15    varandra b&de i slangens tvAr- och langdriktning. 

Genom att expansionspartiet stracker sig i slangens 

tvar- och langdriktning, kommer vaggdelpartierna att for- 

skjutas i bide tvar- och langdriktningen vid t ex tryck- 

sattning av slangen, Partiernas rorelseriktning vid 

20     trycksattning kan pS SSL shtt styras,  sk att slangen inte 

riskerar att vidrora andra komponenter i t ex en motor- 

enhet. E3q)ansionspartiet kan stracka sig forst i den ena, 

sedan den andra riktningen, eller diagonalt over slangens 

tvar- och langdriktning. Aven vibrationer kommer 

25    effektivt att dampas p& 6nskat vis, d& vaggdelspartiets 

vibrationsrorelse upptas av expansionspartiet- 

Vaggdelpartiet, och darmed slangen, kan darmed styras p& 

onskat vis aven vid vibrationer. 

Vaggdel- och expansionspartiema kan om BSL onskas ha 

30    olika utformning i olika delar ISngs slangen f6r att vid 

e3q>ahsion eller vibration av slangen styra de olika 

delamas r6relseriktning p& 6nskat vis. Vaggdel- och 

expansionspartiemas inbordes forh&llanden kan likaledes 

vara olika i olika delar langs slangen. 

35 Vid en sAdan slang som ar f6rformad till en viss 

strackning i langdriktningen, s&som ofta Sr fallet med 

slangar avsedda f5r motorrum, ar foretradesvis ut- 



formningen av,  och de inbdrdes f6rh&llandena tnellan, 

vagg- och expansionspartierna i slangmanteln i varje del 

av slangen ar anpassad till slangens forform i respektive 

del. En och santraa forformade slang kan sAledes med f6rdel 

S    vara forsedd med olika utfoarmning av expanderings- och 

vaggdelpartier. 
Expansionspartiet kan fdretr^desvis utgoras av en 

rilla i slangmanteln, di denna befinner sig i oexpanderat 

tillstind. En sAdan rilla Ar relativt enkel att utforma, 

10    genom ett utf6rande dar expansionspartiet ar bildat i 

enhet med vaggdelspartiet. Dess expansionsformSga kan 

dessutom styras med hjaip av utformningen av dees 

tvarsnitt. 
Foretradesvis ar rillan spiralformigt vriden raknat 

15     i slangens langdriktning. Spiralformen innebSr direkt att 

expansionspartiet ar riktat b&de i slangens tvSr- och 

langdriktning. Tryck och stotar i bSgge riktningama tas 

dSrfdr effektivt upp av slangen. 

Den spiralformade rillans antal varv per langdenhet 

20     av slangen kan varieras f6r onskad styming av slangen. 

Den kan aven ha har olika vridningsriktning i olika delar 

av slangen,  eller olika tvarsnittsutformning i olika 

delar av slangen. Variationsmojlighetema Sr s&ledes 

m&nga. 
25 F6retradesvis har slangen ett eller flera 

e3cpansionspartier, vilka Sr fdrdelade langs slangmantelns 

omkrets,  for en god fordelning av tiryck- och/eller 

st6tutjamningen i varje enskilt fall- 

30     Kort beskrivninq av ritningarna 

Fig 1 visar en utf6ringsform av en slang enligt 

uppfinningen- 
Fig 2 visar ett tvSrsnitt lAngs linjen II-II av 

slangen i fig 1. 
35 Fig 3 visar ett tvSrsnitt langs linjen III-III av 

slangen i fig 1. 



Fig 4 visar en andra utforingsform av en slang 

enligt uppfinningen. 

Fig 5 visar ett tvarsnitt ISngs linjen V-V av 

slangen i fig 4. 
5 Pig 6 visar ett tvftrsnitt langs linjen VI-VI av 

slangen i fig 4. 

BefikirivninQ av foredraqn^ ut?Qrinqgfgyn»gy 

I fig 1 visas en foredragen utf oringsf orm av en 

10    slang enligt uppfinningen. Slangen ar forformad med ett 

 f-lertal-krokar-^l-,—2-och_ett^rakarj3_tnittpa^i 3 , Siangeng^ 

mantelyta ar forsedd med rillor 4, vilka stracker sig 

langs slangen.  I den forsta krokta delen 1 av slangen ar 

rillorna 4 vridna i spiral i riktning langs slangen. I 

15    detta parti 1 kan stotar s4val som tryck tas upp i flera 

riktningar.  I det andra, raka 3 partiet av slangen ar 

spiralens varv per langdenhet betydligt mindre, s& liten 

att rillan 4 strScker sig vasentligen utmed slangen. Vid 

mitten av det raka partiet 3 byter rillspiralen 4 

20    riktning kring slangen for att i denna nya rikting 

&terigen bilda en spiral med ett hogre antal varv per 

langdenhet i den sista, utsvSngda delen 2 av slangen. 

Slangens tvarsnitt visas i fig 2. HSr ses rillornas 

4 tvarsnittsutfbrmning som visehtligen rektangular. Fyra 

25    rillor 4 ftr anordnande jamt fdrdelade langs slangens 

omkrets med vaggdelpartier 5 daremellan. Vid ett av 

andpartierna av slangen Sr denna siat och utan rillor 4, 

sasom visas i fig 3. 
I fig 4 visas en annan ut f firings form av en slang 

30    enligt uppf inningen. Rillornas 4 spiralfprm ar 

vasentligen lik den f6r slangen i fig 1. Rillornas 4 

tvarsnittsform ar daremot annorlunda, vilket framgAr av 

fig 5. Rillorna 4 bildar har en spetsigare vinkel mot 

vaggdelpartierna 5 och mellan rillans egna vaggar. Denna 

35    utformning kan, om den ar utford i samma material som 

utf oringsf ormen i fig 1, uppta st6rre tryck och 
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vibrationer an utf6ringsformen i fig 1,        grund av att 

rillorna har storre e3<pansionsf6rmaga. 

Manga utforingsformer utover de hSr visade ar 

naturligtvis mdjliga. Slangamas liksom rillomas 4 

5     former kan varieras p& ra&nga satt.  I stSllet f6r rillor 

kan expansionspartierna vara utforda p& nAgot annat vis, 

f6rutsatt att tillracklig expansionsformSga erhalls. 

Exempelvis kan expansionspartierna 4 vara tillverkade av 

ett elastiskt material vilket ar sammansatt med 

10    vaggdelspartiema 5 eller av ett fSrsvagat omrade, som 

genom sin tiinnare vaggtjocklek blir mer elastiskt an de 

omgivande vaggdelspartiema 5. Genom att variera 

ovanstAende olika parametrar kan sAledes slangpartiema 

fhs att forskjutas i 6nskad riktning vid trycksattning 

15     eller vibrationer. Givetvis kan aven slangens forform ha 

en annan utformning, beroende pS slangens andaraAl. Det 

skall aven noteras att en slang enligt uppf inningen tack 

vare ea^ansionspartiema kan f&s flexibel- Aven 

flexibilitetens riktning ar dS beroende av 

20     expansionspartiernas 4 och vaggdelpartiemas 5 inbordes 

forhailande- 
Man kan aven tanka sig att slangar enligt 

uppfinningen ar fdrsedda med vissa delar som ar helt utan 

vibrationsupptagande anordningar. 

25 Aven om de ovan beskrivna utfdringsf oirmerna utg6r 

slangar med varierande vridningsriktning for rillan i 

olika delar av slangen, ar det mSjligt att ha samma 

vridningsriktning langs hela slangen. Tvarsnittsutform- 

ningen kan likaledes vara varierande eller konstant ISngs 

30    slangen, beroende pS det enskilda fallets krav, Slangen 

kan ha ett eller flera esqjansionspartier, vilka kan vara 

j&mnt eller oregelbundet anordnade. 
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PATENTKRAV 

1. Mediumupptagande slang, fdretrSdesvis for tryck- 

medium och far anvandning i exenpelvis motorrum, varvid 

5     slangens vagg innefattar Atminstone ett vaggdelparti   (5), 

vilket ar satrananbundet med itininstone ett expansionsparti 

(4)  for att bilda en kontinuerlig slangmantel,  s& att 

slangens omkrets ar varierbar mellan ett minsta varde, dk 

expansionspartiet  (4)ar oexpanderat, och ett storsta 

10    varde, dA expansionspartiet (4) Sr maximalt expanderat, 

kannetecknad    av   att sagda expansionsparti^ ^ 

(4)  stracker sig i slangens tvar- och langdriktning, 

varvid, nar omkretsen okar och expcuisionspartiet   (4) ex- 

panderar, vaggdelpartierna (5)  forskjuts relativt varan- 

15    dra bAde i slangens tvar- och langdriktning. 

2 . Mediumupptagande slang enligt krav 1,    k S n - 

ne tecknad    av     att vaggdel- och expansions- 

partierna  (5, 4) har olika utformning i olika delar (1, 

2/ 3) langs slangen for att vid expansion eller vibration 

20     av slangen styra de olika delamas  (1,  2,  3) rorelse- 

riktning p& 6nskat vis - 
3. Mediumupptagande slang enligt krav 1 eller 2, 

kannetecknad    av   att vaggdel- och expansions- 

partiernas (5, 4)  inbordes fdrhillanden ar olika i olika 

25     delar langs slangen  (1,  2,  3),  f6r att vid expansion av 

slangen styra de olika delarnas  (1,  2, 3) rorelseriktning 

p& 6nskat vis. 
4. Mediumupptagande slang enligt n&got av kraven 1- 

3, kannetecknad    av   att slangen ar f6rfoxTnad 

30 till en viss strackning i langdriktningen och att utform- 

ningen av, och de inbordes f6rhailandena mellan, vaggdel^ 

och expansionspartierna (5, 4) i slangmanteln i varje del 

av slangen ar anpassad till slangens forform i respektive 

del  (1/ 2,  3)  av slangen. 



5,  Mediumupptagande slang enligt nAgot av kraven 1- 

4, kannetecknad    av   att expansionspartiet 

utgors av en rilla i slangmanteln, dA denna befinner sig 

i oexpanderat tillat&nd. 

6- Mediumupptagande slang enligt krav 5, kanne- 

tecknad     av   att rillan ar spiralformigt vriden 

raknat i slangens langdriktning, 

7. Mediumupptagande slang enligt krav 6, kanne - 

tecknad    av   att den spiralformiga rillan har ett 

varierande antal varv per langdenhet av Siangan. 

8. Mediumupptagande slang enligt nAgot av kraven 6- 

7, k a nnetecknad     av   att den spiralf ormiga 

rillan har olika vridningsriktning i olika delar av 

slangen, 
9. Mediumupptagande slang enligt nAgot av kraven 6- 

8, kannetecknad av att rillans tvarsnittsut- 

formning ar olika i olika delar av slangen. 

10. Mediumupptagande slang enligt nAgot av kraven 1- 

9, kannetecknad    av   att slangen har minst tvA 

ej^ansionspartier, vilka Ar jamt fordelade langs slang- 

maxLtelns omkrets, 
11. Mediumupptagande slang enligt nAgot av kraven 1- 

10, kannetecknad     av   att slangen har fyra 

vAggdelpartier f6rutom fyra expansionspartier vilka ar 

vaxelvis anordnade lAngs slangmantelns omkrets. 



SAMMANFATTNING 

Fdreliggande uppfinning avser en raediumupptagande 

slang,  foretradesvis for tryckmedium och for anvandning 

till exempel en motbrenhet, varvid slangens vagg 

innefattar Atminstcne ett vSggdelparti  (5). vSgg- 

delpartiet  (5) ar satnTnanbundet med Sitminstone ett 

expansionsparti  (4)  for att bilda en kontinuerlig 

slangmantel;  s& att slangens omkrets ar varierbar mellan 

ett minsta varde, dk expansionsjpartiet  (4) ar 

oexpanderat, och ett starsta vArde, d& expansionspartiet 
_(.4_)_ar^max-imal t-eaqpanderat .--Sagda-expansibnspart 

Strieker sig i slangens tv&r- och langdriktning, varvid, 

nar omkretsen okar och expansionspartiet  (4) expanderar, 

vaggdelpartierna (5)  forskjuts relativt varandra b&de i 

slangens tvar- och langdriktning. 

Piabliceringsbild: fig 1 
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